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INTRODUCERE 

I. Construiește-ți conștient prezentul 

Există oameni care cred că viața este așa cum ni se dă și oameni care cred că 

viața este așa cum și-o construiește fiecare, “cum îți așterni, așa dormi”. Unii 

cred că liberul arbitru nu există, alții cred că fiecare zi înseamnă posibilitatea de a 

alege. Dacă pentru unii cuvintele precum: ghinion, noroc, blestem, destin au o 

încărcătură imensă, pentru alții ele nu reprezintă nimic. 

Viața are perspective multiple, posibilități infinite și realități cât se poate de 

variate. Depinde de fiecare în parte în ce realitate vrea să trăiască. De aici 

pornesc farmecul, abundența și libertatea vieții. 

Într-un infinit de posibilități, întrebarea nu este cine are dreptate (fiecare are 

dreptate în realitatea sa), ci mai curând, cine duce o viață mai fericită? Victima 

destinului sau cel care crede că viața se modelează după propriile noastre valori? 

Cel care dă vina pe soartă sau cel care alege să-și asume fiecare minut al vieții 

sale? 

Personal, am renunțat să mai conving oamenii că viața reflectă ceea ce suntem. 

Am înțeles că fiecare om evoluează în ritmul său. Că fiecare avem propriile lecții 

de învățat și că, atunci când suntem pregătiți de schimbare, ajungem singuri la 

aceste înțelegeri. Totuși, din moment ce ai fost atras de acest eBook, este clar că 

te afli în categoria oamenilor care își asumă rolul de a-și construi viața așa cum 

vor.  

Cu alte cuvinte, ești conștient deja că ai libertatea să îți creezi noul an și viitorul 

după propriile dorințe și reguli. Ești conștient că viața poate fi, nu doar în filme 

sau în imaginația noastră, jucăușă și plină de culoare. 

Așa cum spune și Florence Scovel Shinn „Cea mai mare parte a oamenilor 

consideră viaţa o luptă, ori viața nu este o luptă, ci un joc!". Tu, probabil, te 

numeri printre cei care vor să guste jocul vieții din plin.  

Ești aici cu un scop
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Te felicit pentru asta și mă bucur să îți scriu! Sunt recunoscătoare că îți pot da mai 

departe informațiile pe care și eu le-am primit, la rândul meu, de la alții și care mi- 

au inspirat pozitiv viața în ultimii 5 ani. 

Nu te gândi că ceea ce scriu aici este în totalitate inventat de mine.  Da, modul în 

care prezint informațiile, cuvintele pe care le aleg, modul în care îți vorbesc, 

designul acestui eBook, toate acestea îmi aparțin în totalitate. Însă multe dintre 

tehnici mi-au fost inspirate din cărțile Niculinei Gheorghiță, cursurile Andreei 

Filip, blogul și cartea “Atracția Succesului”, precum și alte surse fascinante: Marie 

Forleo, Mike Dooley, Robert Anthony, Richard Bandler, Loise Hay, Brene Brown, 

conferințele TED și lista ar putea continua mult și bine. 

Folosește cu spor aceste informații și dă-le mai departe. 

Sper ca acest eBook să îți fie de folos!  

Cu drag, 

Furnizorii de adevăr și inspirație
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II. 
De ce merită să ai un plan pentru noul an? 

Vezi tu, la finalul anului viitor cu siguranță vei ajunge undeva. Întrebarea este: 

unde? Unde vrei să ajungi? Ce vrei să faci și să obții în noul an? Acum este 

momentul să îți proiectezi anul 2018 și nu atunci când el se va încheia.  

Activează-ți GPS-ul 

Procesul din spatele materializării obiectivelor tale

Să-ți planifici gândurile, 

ideile și obiectivele anului 
viitor înseamnă să-i 
construiești cu grijă 

temelia. Cu cât dorințele 

tale sunt mai clare, mai 
sigure, mai bine definite, cu 

atât anul va fi mai rezistent. 
Nu vei mai merge haotic în 

orice direcție bate vântul, 
nu te vei rătăci, pentru că ai 
harta cu tine. Ai GPS-ul 
activat. 

Orice lucru existent deja în planul fizic a avut aceleași începuturi: gândul și 

credința. Celebrul Thomas Edison nu ar fi putut inventa vreodată becul 

electric dacă: 

1. Mintea lui nu s-ar fi conectat gândului de a crea becul; 

2. Inventatorul nu ar fi crezut nicio clipă că poate realiza această invenție. 

De asemenea, acest eBook nu ar fi existat dacă nu mi-ar fi trecut prin mintea 

ideea de a-l scrie și dacă nu aș fi crezut că îl pot duce până la capăt. 

"Decizia de a obține un rezultat

face ca evenimentele să se pună

în mișcare. Dacă tu decizi pur și

simplu care este lucrul pe care

ți-l dorești, te mobilizezi să

acționezi, înveți din asta și îți

schimbi abordarea, vei crea

apoi impulsul de a obține

rezultatul. Imediat ce îți iei cu

adevărat angajamentul de a

face ca un lucru să se întâmple,

<<mijloacele>> se vor releva"

(Anthony Robbins)
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Aceste două condiții, gândul și credința, sunt primordiale în procesul 

materializării. De aici pornește totul. Se spune că atât timp cât ai o dorință, ești 

deja capabil să o materializezi. Trebuie doar să găsești uneltele potrivite, oamenii 

care să te susțină și care să te antreneze constant în acest proces.  

Așa cum spune și Elizabeth Gilbert în cartea “Lecții de Magie”, în această lume nu 

suntem înconjurați doar de oameni, plante, animale, ci și de idei. Aceste idei se 

perindă prin lume nestingherite și au un singur scop: să își găsească mintea 

potrivită și pregătită să le aducă în planul fizic.   

Orice dorință ai - ea reprezintă o realitate posibilă  

Este adevărat că în spatele acestor două 

condiții vor veni și alte calități necesare: 

răbdarea, perseverența, încrederea 

necondiționată în tine, efortul, lucrul 

permanent cu tine însuți. 

La fel cum Thomas Edison a avut 98 de 

încercări până a inventat becul electric, la 

fel și tu ai responsabilitatea să lucrezi la 

visurile tale până când le împlinești, fără a 

te da bătut de la prima încercare.  

Vei vedea că îndeplinirea metodelor 

descrise în acest eBook sunt de fapt primii 

pași ai manifestării. Prin cele 10 tehnici 

spui Universului ceea ce-ți dorești și îi ceri 

să îți aducă aproape ajutoarele necesare, 

informațiile de care ai nevoie, oamenii și 

resursele dornice să te sprijine pe tot 

parcursul anului. “Cere și ți se va da”. 

Există însă și câteva reguli pe care e bine 

să le știi înainte de a trece la partea 

interesantă a eBook-ului. 

"În această lume nu 

suntem înconjurați 
doar de oameni, 
plante, animale, ci și 
de idei. Aceste idei se 

perindă prin lume 

nestingherite și au un 

singur scop: să își 
găsească mintea 

potrivită și pregătită 

să le aducă în planul 
fizic."
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1. Setează-ți obiectivele, dar dă-le libertatea să se manifeste în ritmul lor 

Cu alte cuvinte, nu te agăța dependent de ele, verificând în fiecare zi dacă s-a mai 

împlinit un obiectiv sau nu. Scrie-le și dă-le drumul cu credința că ceea ce este cu 

adevărat potrivit pentru tine se va împlini la timpul ideal. 

2. Obiectivele au modul lor de manifestare 

Universul nu lucrează după principiul „Vreau asta ACUM”, ci mai curând după 

principiul “Omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit, în modul potrivit”. 

Pentru o astfel de sincronizare e nevoie de timp, încredere și răbdare. Partea 

frumoasă a acestor 9 tehnici e că ele se aplică la începutul anului. E ca și cum ai 

anunța din timp Universul, l-ai pune în temă cu dorințele tale și i-ai lăsa spațiu să 

găsească metodele potrivite materializării. 

3. Nu te gândi că acești pași sunt lampa lui Alladin 

... sau că obiectivele se vor materializa fără ca tu să faci nimic. Stabilește-ți 

direcțiile în care vrei să se desfășoare noul an și preocupă-te să te dezvolți 

permanent în favoarea lor: citește, lucrează cu tine, acționează, fii deschis și nu îți 

da timp să te plictisești. La începutul anului 2018 va fi lansat un eBook (Creează- 

ți conștient realitatea dorită. 5 Practici alese pentru o viață împlinită) care va 

conține o serie de tehnici și recomandări pe care să le practici întregul an.   



9

2018

pași

materializarea

anului

pentru

obiectivelor



PASUL 1. 
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Agenda noului tău an
Pentru că tot urmează luna în care cauți cadouri pentru părinți, iubit, iubită, frați, 

surori, soți, soții, copii...pentru toți în afară de tine, ce ar fi dacă anul acesta vei 

schimba puțin regulile jocului? Îți vei face mai întâi un cadou ție, apoi te vei ocupa 

de ceilalți. O investiție bună este o agendă potrivită dedicată anului viitor, aleasă 

după intuiția, sufletul și pofta ta. Iar asta pentru că o agendă nouă:

Este necesar ca în această agendă să pui în aplicare pașii din eBook. Adică la 

începutul agendei vei scrie obiectivele tale, avându-le ca “ghid” în următorul tău 

an. În interiorul ei poți pune imagini din Vision Board, afirmațiile, steaua albastră 

și alte tehnici despre care vei citi în paginile următoare.  

vine la pachet cu senzația unui nou 

început clar, curat, aerisit; 
îți oferă spațiu să desfășori un nou “tu”;  

memorează amprenta ta de acum; 

se impregnează cu o energie pozitivă care 

te va susține pe tot parcursul anului. 



Copyright © www.literapiaa.wordpress.com

Dă-ți libertatea să transformi această agendă într-un fel de mentor. Adună aici toate 

informațiile care merită atenția ta. Într-o eră a informației, plictiseala este doar o 

chestiune de alegere. În noul an profită de accesul gratuit pe care îl ai la informații 

și dezvoltă-ți personalitatea. Împarte, de la început, finalul agendei în categoriile 

tale de interes. De exemplu: 

1 Cărțile pe care vreau să le citesc anul acesta 

2 Filmele care merită văzute 

3 Locurile pe care vreau să le vizitez 

4 Cursuri și evenimente la care vreau să particip 

5 Afirmații pentru sufletul meu 

6 Gânduri de zi cu zi 
7 Idei pentru relații. Etc. 

Pe parcursul anului completează aceste rubrici. Farmecul acestei agende este că te 

motivează să te dezvolți, să fii curios și pasionat de lucrurile simple din viața ta.



Gândește-te ce lecții importante ai avut de învățat în acest an. 

Observă ce obiective au rămas neîmplinite. Ce ai fi vrut să faci 

anul acesta și nu ai reușit încă? 

Nu sunt autentice – nu ți le dorești cu adevărat sau nu se 

potrivesc deloc personalității tale de acum; 

Nu e timpul lor – poate că nu ai fost pregătit fizic sau mental 

pentru aceste dorințe; 

Implică alte persoane;  

Nu sunt realiste, nu ai crezut în ele încă de la început.  

Revizuiește obiectivele neîmplinite încă, gândește-te dacă merită să le treci pe foaie 

și anul acesta sau e timpul să le dai drumul și să le înlocuiești cu altele mult mai 

potrivite ție. 

Știm că există ani buni, plini de realizări, dar și ani mai puțin buni - ani în care 

pierdem persoane dragi, ne despărțim, aflăm că suferim de o anumită afecțiune. 

Dacă anul tău a fost unul bun, cu siguranță găsești ușor motive pentru care să fii 

recunoscător. Dacă nu, probabil îmi vei spune că singurul motiv pentru care poți 

mulțumi este că acest an se încheie. Da, poate fi și acesta un motiv bun. Un alt 

motiv e dat de simplul fapt că ai dus anul până la capăt...Fii recunoscător că ai 

ajuns până aici, chiar dacă ai avut dificultăți de înfruntat. 

Cine a zis că a fi om e ușor? Nu ne naștem cu un manual de utilizare a vieții, așa 

că orice zi este o provocare. Mulțumește-ți că reușești să închei anul cu fruntea sus 

și cu obiective proaspete pentru un alt început.  

PASUL 2. 

Recapitulează anul 2017
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Începuturile sunt clare și curate atunci când lucrurile din trecut sunt rezolvate. Așa că, 

înainte de a stabili obiectivele anului 2018, treci în revistă anul 2017.  

Scopul acestei întrebări nu este să te facă să te simți incomod, ci doar să te ajute să 

îți clarifici lucrurile care au rămas nerezolvate. Personal, am observat că obiectivele 

nu se materializează atunci când:

Mulțumește și fii recunoscător pentru tot ce ai trăit în anul 2017



Când consideri că ai trecut în revistă fiecare pagină importantă a anului 2017, 

începe să îți clarifici direcțiile în care vrei să mergi în anul 2018. 

E posibil ca atunci când te hotărăști să îți scrii obiectivele pe foaie, să îți dai seama 

că este un haos total în mintea ta. ” Vreau să călătoresc, dar vreau și să petrec timp 

cu familia”, “vreau să îmi găsesc vocația, dar vreau și să îmi întemeiez o familie”, 

“vreau să am timp pentru mine, dar vreau și să mă ocup de copii”. 

Viața are complexitatea ei desfășurată pe cinci planuri importante:  

personal
social
profesional
spiritual
familial. 

Pentru a evolua și pentru a-ți menține sănătatea fizică, emoțională și mentală e 

necesar să ții cont de toate dimensiunile vieții. E greu să îți menții echilibrul când 

una dintre ele merge prost. E greu să te dezvolți pe plan profesional dacă în familie 

sau în relație nu ai liniște, armonie și susținere, așa cum este greu să te ocupi de 

familia ta dacă ai probleme de sănătate. Așa că, înainte de a-ți stabili obiectivele, 

scrie pe o foaie de hârtie în agenda ta care sunt principalele tale domenii de interes. 

Le poți alege pe cele de mai jos, punându-le în ordinea importanței pe care o au ele 

pentru tine.

1. Sănătate, vitalitate, corp și aspect fizic 

2. Prieteni, viață socială 

3. Relație de cuplu, familie, copii 
4. Carieră și dezvoltare personală (cursuri, mentori, cărți) 
5. Prosperitate 

6. Călătorii 
7. Relaxare, timp pentru tine (hobby-uri, creativitate) 

8. Valori și evoluție spirituală etc. 

PASUL 3. 

Adu claritate în obiectivele tale
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După ce ți-ai stabilit domeniile de interes, următorul pas este 

să scrii obiectivele pe care le ai pentru fiecare domeniu în 

parte. 

În ANEXA eBook-ului găsești un tabel special gândit pentru 

acest pas. 

Tabelul are opt celule, rubrici; o rubrică gândită pentru fiecare 

domeniu. 

Printează-l, lipește-l în agenda ta și completează-l cu drag. 

PASUL 4. 
Creează unitate în ceea ce-ți dorești
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Se știe că prin puterea afirmațiilor îți dirijezi mintea în direcțiile pe care ți le 

dorești. E ca și cum te-ai antrena mental, fizic și emoțional pentru ceea ce ai stabilit 

deja că vrei să obții. În plus, cu ajutorul afirmațiilor inoculezi în subconștient 

dorințele tale și astfel ele se vor manifesta mult mai ușor.  

La acest pas poți decide dacă vei construi o afirmație pentru fiecare dorință în parte 

sau doar pentru cele pe care ți le dorești cel mai mult. Dacă alegi a doua variantă, 

recomandarea mea este să ai măcar o afirmație pentru fiecare domeniu de interes. 

   

În formularea afirmațiilor există câteva reguli destul de simplu de aplicat, dar de 

care trebuie să ții cont:   

Știu că obiectivele vorbesc despre ceva ce 

vei avea în viitor și, probabil, vei fi tentat să 

formulezi afirmațiile spunând  „voi avea”, 

„voi face”, „voi fi”. Însă, spunându-le așa, 

te ancorezi într-un viitor incert. Când 

mintea va primi gândul „voi face”, ea va sta 

liniștită, fără să facă nimic, așteptând 

momentul viitor. 

De aceea, în loc de voi fi, voi face, voi avea, 

folosește afirmații precum Eu sunt, Eu fac, 

Eu am. Momentul prezent forțează mintea 

să înceapă deja să facă schimbările 

necesare. 

PASUL 5. 
Formulează o afirmație constructivă 

pentru fiecare dorință puternică
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1. Afirmațiile sunt clare, scurte 
și formulate la timpul prezent 

"Puterea afirmațiilor 
îți dirijează mintea 

în direcțiile dorite. E 

ca și cum te-ai 
antrena mental, fizic 

și emoțional pentru 

ceea ce ai stabilit 
deja că vrei să obții."

Există nenumărate cercetări și studii din neuroștiință care dovedesc puterea 

tranformatoare a afirmațiilor asupra minții, dar despre ele îți voi vorbi pe larg în 

eBook-ul viitor: “Creează-ți conștient realitatea dorită. 5 Practici alese pentru o 

viață împlinită”. 



Eu sunt dintotdeauna sănătate radiantă. 

Eu sunt dintotdeauna călătoria fericită 

în destinația X. 

Eu sunt dintotdeauna prosperitate. 

Eu sunt dintotdeauna carieră de succes. 

Eu sunt dintotdeauna promovare la 

locul de muncă. 

Eu sunt dintotdeauna relație de cuplu 

fericită. 

Nu o să termin bine de spus fraza „nu te gândi la o lămâie proaspătă și zemoasă”, că 

mintea ta deja a proiectat imaginea unui lămâi proaspete și zemoase. Subconștientul 

nu lucrează cu negații. Spune-i unui copil să nu se urce pe masă și, ghici ce? Tocmai 

i-ai dat ideea de a se urca pe masă.  

În loc să spui „Nu sufăr de nicio boală”, spune-ți  “Sunt sănătate radiantă”, “Corpul 

meu este sănătos”. Sau transformă afirmația “Nu am nicio datorie” în “Eu sunt 

dintotdeauna prosperitate”, “Eu sunt un magnet al banilor”. “Am toți banii de care 

am nevoie și chiar mai mulți” etc. 
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2. Nu folosi negații

3. Evidențiază ceea ce îți dorești, nu ceea ce nu-ți dorești  

4.  Alege cuvintele cu grijă

Întotdeauna focalizează–te pe beneficiile, pe lucrurile pozitive, pe emoțiile bune 

pe care vrei să le obții, nu pe lucrurile de care vrei să scapi. 

Psihologul Niculina Gheorghiță susține chiar că afirmația “Eu sunt dintotdeauna” 

este una dintre cele mai puternice afirmații. Tot ceea ce urmează după “eu sunt” 

devine o certitudine. Tot ceea ce alegi să pui după “Eu sunt”, devii. Din acest motiv, 

o modalitate foarte simplă de a-ți construi afirmațiile este chiar aceasta, să 

completezi propoziţia  “Eu sunt dintotdeauna” cu dorința pe care vrei să o manifești.

 Tot ceea ce 

urmează după “eu 

sunt” devine o 

certitudine. Tot 
ceea ce alegi să 

pui după “Eu sunt”, 
devii. 

Subconștientul tău poate interpreta greșit cuvintele cu dublu sens. Cel mai 

cunoscut exemplu este afirmația “Vreau/reușesc să slăbesc”. Poți deveni o 

persoană slabă din multe puncte de vedere. Pe lângă definiția la care ne gândim cu 

toții (a fi suplu), a fi slab înseamnă și a fi lipsit de putere, energie, voință, valoare, 

a fi ușor influențabil, a se pierde ușor cu firea ș.a.  
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Fii atent la aceste gânduri, observă-le, ascultă-le și, dacă simți nevoia, notează-le în 

agenda ta. În ANEXA eBook-ului am pus un tabel gândit special pentru acest 

exercițiu. Ai de asemenea și un model pe care îl poți folosi ca exemplu. Tabelul are 

două coloane și mai multe rânduri în care să notezi dorința, afirmația și gândurile 

sau emoțiile care simți că blochează afirmația respectivă. Cu aceste gânduri și stări 

va trebui să lucrezi pe tot parcursul anului, până când ele se vor dizolva, asta dacă 

dorești ca aceste obiective să se materializeze mai curând.  

Credința în ceea ce afirmi apare atunci când mintea ta nu mai opune rezistență, când 

este în totalitate de acord cu ceea ce spui și când știi cu toată ființa ta că orice este

posibil, că lumea în care trăim este abundentă și îți poate oferi ceea ce dorești, că 

ești o persoană infinită cu un potențial infinit, că ai alături toată susținerea divină și 

că meriți să trăiești viața ușor, frumos și bine. Este adevărat că, uneori, pentru a 

ajunge la aceste înțelegeri, ai nevoie de timp, de experiențe, de voință, de disciplină 

și de răbdare. Însă rezultatele sunt întotdeauna înzecite efortului tău.  

Așadar, formulează afirmațiile potrivite ție și scrie-le în agenda ta. Vei avea nevoie 

de ele pe tot parcursului anului 2018 (detalii vei afla în eBook-ul viitor: “Creează-ți 

conștient realitatea dorită. 5 Practici alese pentru o viață împlinită”). 

În plus, pentru a-ți fi mai ușor, în ANEXA acestui eBook găsești o listă cu 40 de 

afirmații, câte 5 afirmații pentru fiecare domeniu și care sper să te inspire. 

În timp ce scrii afirmațiile observă-ți mintea. Vei vedea că la unele afirmații mintea 

ta va fi de acord cu ceea ce spui, în schimb unele afirmații vor fi negate prin diferite 

gânduri: e prea greu să obțin asta, nu am bani pentru așa ceva, nu merit etc.  

5. Crede în ceea ce afirmi 

Cuvintele care au o conotație negativă „să pierd kilogramele în plus”, “să scap de 

kilogramele  în plus” pun accentul pe ce ai în plus, pe ce nu îți dorești, în loc să 

aducă în lumină ce îți dorești (să arăți bine, să ai un abdomen plat, corpul tău să 

aibă greutatea ideală). E posibil ca mintea ta să nu vrea să te ajute să pierzi ceva și 

poate nici corpul să nu vrea să scape de ceva ce îi aparține. 



Am descoperit această tehnică anul acesta, în luna septembrie, într-un interviu al 

psihologului Niculina Gheorghiță. 

A doua zi am și aplicat tehnica. Am desenat 5 stele albastre și am scris pe fiecare 

câte un obiectiv. Pe una dintre ele am spus așa: “Să scriu un eBook genial pentru 

blogul Literapia, anul acesta”. Dacă e genial sau nu nici nu contează, pentru mine a 

fost genial procesul în sine, de a-l scrie. A fost genial modul în care ideile s-au 

aranjat în mintea mea, au venit toate, rând pe rând, ca și cum ar fi așteptat de mult 

momentul în care vor fi puse pe hârtie. A fost genial modul în care am construit 

designul eBook-ului și pasiunea cu care am făcut-o. 

Îți recomand să faci acest exerciţiu împreună cu familia, prietenii dragi, 

partenerul/partenera de viață chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie.  

Așa cum spune scriitoarea și psihologul Niculina Gheorghță, acest simbol antic are 

în spatele său trei mesaje puternice: 

 “Este un semn care indică o 

protecţie mare prin faptul că atunci 
când ţi-l imaginezi pe tine sau şi pe 

cel din faţa ta, te va ajuta şi îl va 

ajuta să manifeste potenţialul divin, 

adică frumosul, iubirea, pacea, 

bucuria, împlinirea, discernământul, 
bunul simţ, armonia, dragostea de 

adevăr etc.”  
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PASUL 6. 

Steaua albastră

- Steaua albastră cu cinci colțuri este simbolul omului îndumnezeit. 

(www.holisterapi.ro) 

http://www.holisterapi.ro/


- Starea perfectă a lucrurilor - pe orice lucru plasezi 

acest simbol, acel lucru se va îmbunătăți și va 

funcționa la parametri normali. 

- Împlinirea imediată a ceea ce vrei - dacă ai o 

dorință, o poți nota pe o foaie de hârtie, iar deasupra 

dorinței să pui o stea albastră; acea dorință cu 

siguranță se va împlini. 
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Dacă vrei să practici acest exercițiu, în ANEXA acestui eBook găsești trei stele 

albastre. Printează ultima pagină a anexei, în variantă color atât pentru tine cât și 

pentru cei alături de care vrei să practici exercițiul. Decupează cele trei stele, alege 

trei dintre obiectivele/afirmațiile stabilite de tine în pașii anteriori și scrie câte un 

obiectiv pe fiecare stea. Deasupra fiecărei dorințe desenează o stea albastră. Poți 

păstra aceste stele albastre într-un plic, în agenda ta.
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Colorează pereții cu visuri 
Vision Board

Mulți dintre noi obișnuim să strângem fotografii din trecut, să păstrăm albume 

întregi cu amintiri, să păstrăm bilete de la evenimentele la care am fost în trecut ș.a. 

Păstrăm astfel de dovezi ale trecutului, deși cea mai impregnantă dovadă este 

personalitatea noastră de acum. Mintea și sufletul dețin întreg trecutul. 

Ce ar fi dacă, de acum înainte, ai face mai puțin loc trecutului și ai aduce mai mult 

spațiu liber prezentului și viitorului tău?  Cu alte cuvinte, în loc să aduni albume 

întregi cu amintiri din trecut, măcar pentru un an, strânge imagini, citate, fotografii 

cu lucrurile pe care vrei să le experimentezi în viitor. 

Adu aproape dovezile unui viitor luminos și fericit. 

Pentru că la pașii anteriori ai descoperit mental ce-ți dorești, la pasul acesta stabilești 

obiectivele în mod vizual. Se știe deja că subconștientul lucrează foarte bine cu 

reprezentări mentale, imagini sau vizualizări. De aceea, oferindu-i subconștientului 

tău o reprezentare vizuală a obiectivelor tale, el va stoca acea imagine și, mai 

devreme sau mai târziu, o va aduce în realitatea ta. 

Caută în reviste, ziare sau pe internet imagini reprezentative visurilor tale. 

Imaginea unui cuplu fericit, dacă 

anul viitor dorești să-ți întâlnești 
partenerul de viață. 

Fotografii cu locurile pe care vrei să 

le vizitezi.  
Imagini cu evenimentele la care 

vrei să participi.  
Fotografii cu mentorii care vrei să-ți 
inspire cariera.  

PASUL 7.



Site-ul Pinterest îți stă la dispoziție pentru orice dorință. Personal, de aici am 

descărcat cele mai multe fotografii reprezentative dorințelor mele. 

Printează fotografiile, lipeşte-le pe un panou și pune acest panou în camera ta 

sau în locul în care petreci cea mai mare parte a timpului. 

Fă-ți un colaj cu aceste fotografii și folosește-l ca imagine de fundal pe telefon, 

laptop, calculator etc. 
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https://ro.pinterest.com/


Dacă ai urmat cu răbdare pașii anteriori înseamnă că ai stabilit clar ce-ți dorești. 

Mintea ta are dorințele bine așezate și cu siguranță începe deja să lucreze în direcția 

lor. Totuși, să știi unde vrei să mergi este primul pas al călătoriei. Să pornești 

efectiv la drum este al doilea pas. 

Ia-ți angajamentul că pe tot parcursul anului vei lucra zi de zi la aceste obiective. 

Decide că vrei cu adevărat să ai cel mai bun an de până acum. Că îți vei tura 

motorașele 100% din capacitatea lor. Scrie-ţi această promisiune într-un e-mail pe 

care îl vei primi anul viitor în aceeași zi. 

Site-ul www.futureme.org îți permite să scrii e-mailuri pentru viitor. E-mailuri pe

care le scrii acum și le primești peste un an, trei, cinci, în funcție de perioada de 

timp pe care o alegi tu. 

Intră pe acest site și scrie aici toate încurajările pe care le ai pentru tine. Toate 

sfaturile de care crezi că ai nevoie pe tot parcursul anului. Imaginează-ți că prin 

acest e-mail îți transmiți resursele de care vei avea nevoie: susținere și dragoste 

necondiționată, încredere totală în tine, claritate, eficiență maximă, protecție și 

susținere divină în tot ceea ce faci. Spune-ți în acest e-mail tot ce simți să-ți spui. 

Cum a decurs anul 2017, cum vrei să fie anul 2018, unde vrei să ajungi, ce lecții ai 

învățat, căror întâmplări ai spus NU, căror evenimente vrei să spui DA. 

Imaginează-ți că te adresezi unui prieten bun și îl încurajezi în dezvoltarea noilor 

sale proiecte. 

Emoția pe care o vei simți peste un an, când vei primi e-mailul scris de tine acum, 

este magică. Este ca și cum găsești în cutia poștală o scrisoare de la o persoană pe 

care o iubești și cu care nu ai mai vorbit de ceva vreme.  
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PASUL 8. 

Angajamentul 
Scrie-i un e-mail viitorului “tu” 

http://www.futureme.org/


Se spune că atunci când îți dorești ceva nou, trebuie să te desprinzi sau să dai mai 

departe ceva vechi. Să creezi un spațiu liber în viața ta, ca lucrurile noi să aibă unde 

veni. 

Metaforic vorbind, meditația asta face. Îți aduce liniște, claritate, armonie, 

eliberând mintea de gânduri sau stări emoționale inutile și conectându-te cu noile 

tale viziuni...cu noul “tu” pe care ai început să îl construiești deja. 

Îți recomand ca pe data de 31 decembrie să petreci măcar 30 de minute în liniște, 

cu tine însuți. Pune pauză agitației din casă, desprinde-te de tot, relaxează-te și adu 

un plus de echilibru ființei tale. 

Închide ochii, respiră adânc și când simți că te-ai desprins total de orice gând, când 

mintea ta e liniștită și nu îți mai spune nimic, rostește-ți afirmațiile de două-trei ori. 

Mulțumește pentru experiențele învățate în anul 2017, binecuvântează toate 

lucrurile bune din viaţa ta și încarcă-te cu energie pură.  

Să meditezi în această zi, chiar și pentru 30 de minute e ca și cum ai da refresh 

personalității tale. “Formatezi” ființa ta pentru a integra în viața ta noile tale 

viziuni, noile aspirații și dorințe. Meditează și lasă lucrurile asimilate în acest an să 

se așeze și să facă loc experiențelor noi pe care vrei să le manifești în anul ce vine.  
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PASUL 9. 

Meditează și creează 
spațiul potrivit manifestării



Să-ți construiești anul în mod conștient e ca 

și cum ai modela o bucată de lut pentru a 

crea cea mai inspirată operă de artă. 

Imaginează-ți că pe 1 ianuarie, la ora 00:00, 

cerurile se deschid pentru a primi dorințele și 
gândurile tale. Imaginează-ți că la ora 00:00 

primești de la Univers culori și 365 de foi albe 

de hârtie. Ai libertatea să scrii pe ele 

versiunea noului tău an, așa cum o dorești. 

Construiește-ți singur varianta preferată dacă 

nu vrei ca altcineva să o facă în locul tău. 

Îți doresc ca răbdarea, încrederea și
perseverența să te inspire în acest proces pe 

tot parcursul anului! Să ai un an magic! 
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Să ai un an magic!
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www.facebook.com/literapiaa 

pentru a fi la curent cu lansarea 

următorului eBook gratuit: 

Creează-ți conștient realitatea 

dorită. 5 Practici alese pentru o 

viață împlinită 
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ANEXA
TABEL 1

Obiectivele anului 2018

Domeniul 
de interes .......................................

Domeniul 
de interes ........................................

Domeniul 
de interes ........................... 

Domeniul 
de interes .........................................



Domeniul 
de interes .................... 
..............................................

Domeniul 
de interes ..............................

Domeniul 
de interes .......................................

Domeniul 
de interes .............................



Obiectivul/Afirmația
Credința/Gândul 

limitativ
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TABEL 2



Obiectivul/Afirmația
Credința/Gândul 

limitativ
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TABEL 2



Obiectivul/Afirmația
Credința/Gândul 

limitativ
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MODEL 

TABEL 2

Îmi doresc să fiu mai 
ușor cu 10 kg. Corpul 
meu ajunge rapid la 

greutatea normală,

ideală

Îmi este greu să țin diete, 

dietele nu funcționează.

Nu o să reușesc, 

am încercat și în trecut să 

slăbesc, dar fără rezultat.

Corpul meu are 

un metabolism foarte lent.

Îmi doresc să câștig 

mai mulți bani/ Sunt 
dintotdeauna toți banii 
de care am nevoie și 
chiar mai mult decât 

suficient.

Banii se fac greu.

În România nu am 

nicio șansă.

Nu merit. 

Îmi doresc o relație 

de cuplu împlinită 

și fericită

Nu sunt destul de 

atrăgător/atrăgătoare pentru a 

avea o relație fericită cu cineva. 

Nu sunt norocos, 
sunt prea timid, etc. 



AFIRMATI̦I POZITIVE

Eu sunt dintotdeauna sănătate radiantă.  
Corpul meu este mai ușor cu 5/10 kg.  
Corpul meu emană energie și vitalitate.  
Transmit sănătate și iubire fiecărei celule din corpul meu. 
Îmi iubesc corpul și îi ofer tot ce este mai sănătos și mai bun.  

Atrag prietenii stabile şi durabile în viaţa mea. 
Îmi este ușor să mă împrietenesc cu oamenii pe care îi 
admir.  
Atrag ușor oameni iubitori cu care rezonez pe toate 
planurile.  
Eu sunt dintotdeauna relații armonioase și echilibrate.  
Eu sunt dintotdeauna comunicare eficientă cu cei din jurul 
meu.  

Eu sunt dintotdeauna reușită în tot ce fac. 
Eu sunt dintotdeauna eficiență maximă în tot ce fac.  
Obțin ușor tot ce îmi propun.  
Știu să îmi creez realitatea pe care mi-o doresc.  
Eu sunt dintotdeauna succes în carieră.   

BONUS

Atrag oportunități de afaceri în viața mea.  
Energia creativă se revarsă prin mine și duce la idei geniale.  
Zilnic îmi pun în evidență și îmi dezvolt calitățile și talentele native.  
Eu sunt dintotdeauna geniu în manifestare.

Afirmati̦i pentru sănătate, armonie si̦ vitalitate

Afirmati̦i pentru  a atrage oamenii potriviti̦ 

Afirmati̦i pentru dezvoltare personală si̦ o carieră de 

succes



Eu sunt dintotdeauna bogăție adevărată.  
Eu sunt dintotdeauna toți banii de care am nevoie și mult mai mult 
decât suficient. 
Eu sunt dintotdeauna prosperitate.  
Sunt din ce în ce mai prosper cu fiecare zi care trece.  
Atrag oportunităţi prospere în viața mea.  

Universul îmi susține financiar toate visurile.  
Din Dumnezeul ființei mele știu cum să atrag în viața mea 
călătoria dorită.  
Eu sunt călătoria fericită în destinația X. 
Atrag oportunităţi fascinante care mă ajută să călătoresc 
și să descopăr lumea. 
Eu sunt dintotdeauna vacanța reușită în destinația X.  

Eu sunt dintotdeauna creativitate și inspirație divină. 
Creez pace și armonie în interiorul meu.  
Sunt complet deschis în fața vieții și a bucuriei.  
Optez pentru a privi viața cu iubire.  
Eu sunt dintotdeauna viață trăită ușor, frumos și bine. 

Afirmati̦i pentru evoluti̦e spirituală 

Toate acțiunile care se petrec în viața mea sunt centrate pe 
valorile mele fundamentale.  
Atrag experiențe care mă dezvoltă mental și spiritual. 
Aleg să mă descopăr din ce în ce mai profund pe mine însumi.  
Eu sunt dintotdeauna mintea nelimitată a lui Dumnezeu. 
Trăiesc în momentul fericit, prezent și liber.  

Afirmati̦i pentru prosperitate

Afirmati̦i pentru  călătorii fericite

Afirmati̦i pentru relaxare, creativitate si̦ pasiuni

Afirmati̦i pentru a atrage mai multă iubire în viata̦ ta

Reacționez cu iubire față de toți oamenii. 
Eu sunt dintotdeauna conectată mental cu X (numele persoanei). 
Eu sunt dintotdeauna relație de cuplu profundă și plină de iubire. 
Eu sunt iubire, afecțiune și tandrețe. 
Bucuria și iubirea curg prin mine cu fiecare bătaie a inimii. 



STEAUA ALBASTRĂ
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